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PŘÍLOHA 10

SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ
VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH

MATERIÁLECH

Textilie a textilní výrobky třídy XI

Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

ex 5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná

— praná, nekarbonizovaná Výroba z potní vlny, včetně odpadu
z vlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 %
ceny výrobku ze závodu

— karbonizovaná Výroba z prané nekarbonizované vlny,
jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny
výrobku ze závodu

ex 5103 Odpad z vlny nebo z jemných
nebo hrubých zvířecích chlupů,
karbonizovaný

Výroba z nekarbonizovaného odpadu
z vlny, jehož hodnota nepřesahuje 50 %
ceny výrobku ze závodu

ex 5201 Bavlna, nemykaná ani
nečesaná, bělená

Výroba ze surové bavlny, jejíž hodnota
nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu

5501 až 5507 — Syntetická nebo umělá
střižová vlákna,

— nemykaná, nečesaná ani
jinak nezpracovaná pro
spřádání

Výroba z chemických materiálů nebo
přízového materiálu

— mykaná, česaná nebo jinak
zpracovaná pro spřádání

Výroba z chemických materiálů nebo
přízového materiálu nebo z odpadu čísla
KN 5505

ex Kapitoly 50 až 55 Příze, monofily a šicí nitě, jiné
než papírové nitě

— potištěné nebo barvené Výroba z:

— přírodních vláken nemykaných, neče-
saných ani jinak nezpracovaných pro
spřádání

— surového hedvábí nebo odpadu
z hedvábí

— chemických materiálů nebo
přízového materiálu, nebo

— syntetických nebo umělých stři-
žových vláken, spřádaného kabelu
nebo odpadu z vláken, nemykaných,
nečesaných ani jinak nezpracovaných
pro spřádání,

nebo

potisk nebo barvení surových nebo předbě-
lených (1)přízí nebomonofilů s přípravnými
nebo dokončovacími pracovními
operacemi, přičemž skání a tvarování se za
takové operace nepovažuje a hodnota nepů-
vodních materiálů (včetně příze) nesmí
přesahovat 48 % ceny výrobku ze závodu
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▼B

Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

— ostatní Výroba z:

— přírodních vláken nemykaných, neče-
saných ani jinak nezpracovaných pro
spřádání

— surového hedvábí nebo odpadu
z hedvábí

— chemických materiálů nebo
přízového materiálu, nebo

— syntetických nebo umělých stři-
žových vláken, spřádaného kabelu
nebo odpadu z vláken, nemykaných,
nečesaných ani jinak nezpracovaných
pro spřádání

Tkaniny, jiné než tkaniny
z papírových nití

— potištěné nebo barvené Výroba z příze,

nebo

potisk nebo barvení surové nebo před-
bělené tkaniny s přípravnými nebo dokon-
čovacími pracovními operacemi (1) (2)

— ostatní Výroba z příze

5601 Vata z textilních materiálů
a výrobky z této vaty; textilní
vlákna o délce nepřesahující 5
mm (postřižky), textilní prach
a nopky

Výroba z vláken

5602 Plsť, též impregnovaná,
povrstvená, potažená nebo
laminovaná

— potištěná nebo barvená Výroba z vláken

nebo

potisk nebo barvení surové nebo před-
bělené plsti s přípravnými nebo dokončo-
vacími pracovními operacemi (1) (2)

— impregnovaná, povrstvená,
potažená nebo laminovaná

Impregnace, povrstvení, potažení nebo
laminování surových netkaných textilií (3)

— ostatní Výroba z vláken

5603 Netkané textilie, též impreg-
nované, povrstvené, potažené
nebo laminované

— potištěné nebo barvené Výroba z vláken

nebo

potisk nebo barvení surové nebo před-
bělené plsti s přípravnými nebo dokončo-
vacími pracovními operacemi (1) (2)

— impregnované, povrstvené,
potažené nebo laminované

Impregnování, povrstvení, potažení nebo
laminování surových netkaných
textilií (3)
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Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

— ostatní Výroba z vláken

5604 Pryžové nitě a šňůry potažené
textilem; textilní nitě a pásky
a podobné tvary čísel 5404
nebo 5405, impregnované,
povrstvené, potažené nebo
opláštěné pryží nebo plasty

— pryžové nitě a šňůry
potažené textilem

Výroba z pryžových a kordových nití
a provazů nepotažených textiliemi

— ostatní Impregnování, povrstvení, potažení nebo
obalení textilními vlákny, proužky, pásky
a podobnými tvary, surovými

5607 Motouzy, šňůry, provazy
a lana, též splétané nebo
oplétané nebo impregnované,
povrstvené, potažené nebo
opláštěné pryží nebo plasty

Výroba z vláken, z kokosové příze,
z příze ze syntetického nebo umělého
hedvábí nebo ze syntetických nebo
umělýchmonofilů

5609 Výrobky z nití, pásků nebo
podobných tvarů čísel 5404
nebo 5405, motouzy, šňůry,
provazy nebo lana, jinde
neuvedené ani nezahrnuté

Výroba z vláken, z kokosové příze,
z příze ze syntetického nebo umělého
hedvábí nebo ze syntetických nebo
umělých monofilů

5704 Koberce a jiné textilní
podlahové krytiny z plsti,
nevšívané, ani nepovloč-
kované, též zhotovené

Výroba z vláken

Kapitola 58 Speciální tkaniny; všívané
textilie; krajky; tapiserie;
prýmkařské výrobky; výšivky

— výšivky v metráži,
v pásech nebo pásech
(číslo KN 5810)

Výroba, v níž hodnota všech materiálů
nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze
závodu

— potištěné nebo barvené Výroba z příze (1) (2)

— impregnované, povrstvené,
potažené

Výroba ze surových tkanin, plstí nebo
netkaných textilií

— ostatní Výroba z příze

5901 Textilie povrstvené lepidlem
nebo škrobovými látkami,
používané pro vnější obaly
knih nebo podobné účely;
kopírovací nebo průsvitná
plátna na výkresy; připravená
malířská plátna; ztužená
plátna a podobné ztužené
textilie používané jako
kloboučnické podložky

Výroba ze surových textilií

5902 Kordové textilie pro pneu-
matiky z vysokopevnostních
nití z nylonu nebo jiných
polyamidů, polyesterů nebo
viskózového hedvábí:

Výroba z příze
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Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

5903 Textilie impregnované,
povrstvené, potažené nebo
laminované plasty, jiné než
čísla 5902

Výroba ze surových textilií,

nebo

potisk nebo barvení surových nebo předbě-
lených textilií s přípravnými nebo dokon-
čovacími pracovními operacemi (1) (2)

5904 Linoleum, téžpřiříznuté do tvaru;
podlahové krytiny sestávající
z vrstvy nebo potahu na
podložce z textilního materiálu,
též přiříznuté do tvaru

Výroba ze surových textilií, plsti nebo
netkaných textilií

5905 Textilní tapety Výroba ze surových textilií,

nebo

potisk nebo barvení surových nebo předbě-
lených textilií s přípravnými nebo dokon-
čovacími pracovními operacemi (1) (2)

5906 Textilie povrstvené pryží, jiné
než čísla 5902

Výroba z bělených pletených nebo
háčkovaných textilií nebo z jiných nebě-
lených textilií

5907 Ostatní textilie impregnované,
povrstvené nebo potažené;
malovaná plátna pro divadelní
scénu, textilie pro pozadí ve
studiích nebo podobné účely

Výroba ze surových textilií,

nebo

potisk nebo barvení surových nebo předbě-
lených textilií s přípravnými nebo dokon-
čovacími pracovními operacemi (1) (2)

5908 Tkané, splétané nebo pletené
textilní knoty pro lampy,
vařiče, zapalovače, svíčky
nebo podobné výrobky;
žárové punčošky a duté úplety
sloužící k jejich výrobě, též
impregnované

Výroba z příze

5909 Textilní hadice k čerpadlům
a podobné hadice, též s výztuží
nebo tvarovkami z jiných
materiálů

Výroba z příze nebo vláken

5910 Dopravníkové nebo hnací pásy
a řemeny z textilií, též zesílené
kovem nebo jiným materiálem

Výroba z příze nebo vláken

5911 Textilní výrobky a zboží pro
technické účely vymezené
v poznámce 7 ke kapitole 59
kombinované nomenklatury:

— leštící kotouče nebo
kroužky jiné než z plsti

Výroba z příze, z textilních odpadů nebo
z hadrů čísla KN 6310

— ostatní Výroba z příze nebo vláken

Kapitola 60 Pletené nebo háčkované
textilie

— potištěné nebo barvené Výroba z příze,

nebo

potisk nebo barvení surových nebo předbě-
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Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

lených textilií s přípravnými nebo dokon-
čovacími pracovními operacemi (1) (2)

— ostatní Výroba z příze

Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky,
pletené nebo háčkované

získané sešíváním nebo jiným
spojováním dvou nebo více
kusů pletené nebo háčkované
textilie, které jsou buď
stříhány do tvaru nebo jejichž
tvar byl získán přímo

Úplná výroba (4)

— ostatní Výroba z příze

ex Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné
než pletené nebo háčkované,
kromě kódů KN 6213 a 6214,
pro které jsou pravidla
stanovena níže:

— dokončené nebo úplně
vyrobené

Úplná výroba (4)

— nedokončené nebo ne úplně
vyrobené

Výroba z příze

6213 a 6214 Kapesníky a kapesníčky,
přehozy, šerpy, šátky, šály,
mantily, závoje a podobné
výrobky

— vyšívané Výroba z příze,

nebo

výroba z nevyšívané textilie, jejíž
hodnota nepřesahuje 40 % ceny
výrobku ze závodu

— ostatní Výroba z příze

6301 až ex 6306 Přikrývky; prádlo ložní, stolní,
toaletní a kuchyňské; vitrážky,
záclony, vnitřní rolety, draperie
a postelové draperie; ostatní
bytové textilie, kromě
výrobků kódů KN 9494; pytle
a pytlíky k balení zboží; nepro-
mokavé plachty, ochranné
a stínící plachty
a kempinkové výrobky:

— z plsti nebo netkaných
materiálů:

— neimpregnované, nepo-
tažené, nelaminované

Výroba z vláken

— impregnované, potažené
nebo laminované

Impregnování, povrstvení, potažení nebo
laminování surové plsti nebo netkaných
textilií (4)
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Kód KN Popis zboží
Zpracování nebo opracování prováděné na

nepůvodních materiálech, které uděluje status
původu

(1) (2) (3)

— ostatní:

— pletené nebo háčkované:

— bez výšivky Úplná výroba (4)

— s výšivkou Úplná výroba (4)

nebo

výroba z pletených nebo háčkovaných
textilií bez výšivky, jejichž hodnota
nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze
závodu

— nepletené ani neháčkované:

— bez výšivky Výroba z příze

— s výšivkou Výroba z příze,

nebo

výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota
nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu

6307 Ostatní zhotovené textilní
výrobky, včetně střihových
šablon, kromě nemechanických
krytů ventilátorů a držadel,
rámy a držadla z téhož a části
těchto rámů a držadel:

— Hadry na podlahu, hadry na
nádobí, prachovky apod.

Výroba z příze

— ostatní Výroba, v níž hodnota všech materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze
závodu

6308 Soupravy sestávající z tkanin
a nití, též s doplňky, pro
výrobu koberečků, tapiserií,
vyšívaných stolních ubrusů
nebo servítků nebo podobných
textilních výrobků, v balení
pro maloobchodní prodej

Zařazení do soupravy, u nichž celková
hodnota zařazeného nepůvodního zboží
nepřesahuje 25 % ceny soupravy ze
závodu

▼M20

6309 Obnošené oděvy a jiné použité
textilní výrobky

Sběr a balení za účelem dopravy

▼B
(1) Viz úvodní poznámka 7.1 v příloze 9.
(2) Zpracování nebo opracování uděluje status původu, jestliže je kromě termotisku proveden tisk transferového

papíru.
(3) Viz úvodní poznámka 7.3 v příloze 9.
(4) Viz úvodní poznámka 7.2 v příloze 9
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